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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกส กรณีศึกษา
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชแผนผัง
สายธารคุณคาและระบบตนทุนฐานกิจกรรม จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมเกษตรกร
จํานวน 373 ราย ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชแผนผังสายธารคุณคาเพ่ือวิเคราะห
ความสูญเปลาในการไหลแตละสายการไหล สามารถลดเวลาในแตละสายการไหลไดดังน้ี 
สายการไหลท่ี 1 เม่ือกําจัดความสูญเปลาออกทําใหเวลาจากเดิม 5,818.84 นาที ลดลง
เหลือ 5,328.84 นาที หรือลดลงรอยละ 8.42 และสายการไหลท่ี 2 เม่ือกําจัดความ      
สูญเปลาออกทําใหเวลาจากเดิม 5,822.17 นาที ลดลงเหลือ 5,328.84 นาที หรือลดลง
รอยละ 8.47 และผลของการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมดานโลจิสติกส พบวา ตนทุน                  
โลจิสติกสรวมของเกษตรกร คิดเปนรอยละ 334.79 ของมูลคาขายท้ังหมด โดยแบง
ตนทุนโลจิสติกส รวมออกเปน 3 สวน คือ ตนทุนดานการจัดหาปจจัยการผลิต คิดเปน
รอยละ 209.22 ถือไดวาเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด ตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 103.33 
และตนทุนการเคล่ือนยายผลผลิตในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 22.24 ตามลําดับ และจาก
ผลการวิจัยทําใหผูผลิตสามารถทราบโครงสรางตนทุนโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปสูการตัดสินใจในการลดกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาได แนว
ทางการลดตนทุนโลจิสติกส สามารถทําไดโดยการรวมกลุมสมาชิกเครือขายผูผลิตมัน
สําปะหลัง เพ่ือวางแผนการผลิตภายใตการสนับสนุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
จัดต้ังศูนยกลางกระจายผลผลิต 
 

คําสําคัญ : แผนผังสายธารคุณคา  ระบบตนทุนฐานกิจกรรม  ตนทุนโลจิสติกส   
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Abstract 
 

 The research is aim to reduce logistics cost for a case study of 
cassava farmers Bankos sub – district,  Muang District, Khon Kaen province. 
The study was applied using value stream mapping and activity based 
costing system to the in-depth interview of 373 farmers. The result found 
the value stream mapping to analyze the loss of each supply chain stream 
can reduce time in each supply chain stream as follows the first supply 
chain stream, from 5,818.84 minutes can be reduced to 5,328.84 minutes 
or reduce 8.42 %, the second supply chain stream, from 5,822.17 minutes 
can be reduced to 5,328.84 minutes or reduce 8.47 %. The result analysis 
activity found that were 334.79 percent of total sales by divided the 
logistics into three parts: the procurement cost, the highest cost was 209.22 
percent, the freight cost was 103.33 percent and the production movement 
was 22.24 percent. The result also found that the farmers was understand 
logistics cost structures from any activities which can lead to make decision 
non-value activities reduction. Moreover, the logistics cost approach can 
be done by networking of cassava farmers for production planning under 
the supported by organization and setting distribution center. 
 

Keywords:  Value stream mapping; Activity based costing system;  
 Logistics cost 
 

บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มันสําปะหลังถือไดวาเปนหน่ึงในพืช

เศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของประเทศ ท้ังเพ่ือการบริโภคและสงออก มันสําปะหลังน้ัน
สามารถปลูกไดทุกพ้ืนท่ีท่ัวไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดทําการ
รายงานขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย โดยการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับมัน
สําปะหลัง ดานเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตทางดานมันสําปะหลัง พบวา ประเทศไทยอยูใน
กลุมประเทศ 10 ประเทศท่ีมีการปลูกมันสําปะหลัง ดังรูปท่ี 1 และตารางท่ี 1 ท่ีแสดงถึง
เน้ือท่ีเพาะปลูก ผลผลิตตอไร ราคา และมูลคาของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได
ของมันสําปะหลังป 2549 - 2558 ท่ีบงบอกถึงความพรอมในการแขงขันทางดานการคา
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ของไทย ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ FAO ไดรายงานสถานการณของมันสําปะหลังการ
ผลิตของโลกป 2557 วาผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากป 2556 รอยละ 4.55  

 

 
 

รูปท่ี 1  มันสําปะหลัง : เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิต 
          ท่ีสําคัญ 10 อันดับแรกป  2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

 

ตารางท่ี 1  เน้ือท่ีเพาะปลูก, ผลผลิตตอไร, ราคา และมูลคาของผลติดตามราคาท่ี
เกษตรกรขายได ของมันสําปะหลัง ป 2549 - 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) 

 

ป เนื้อท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 

ไร) 

เนื้อท่ี
เก็บ
เกี่ยว 

(1,000 
ไร) 

ผลผลิต
(1,000 
ตัน) 

ผลผลิต
ตอไร 
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได 

(บาท/กก.) 

มูลคาของ
ผลผลิตตาม

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได (ลาน
บาท) 

2549 6,933 6,693 22,584 3,375 1.29 29,134 
2550 7,623 7,339 26,916 3,668 1.18 31,760 
2551 7,750 7,397 25,156 3,401 1.93 48,551 
2552 8,584 8,292 30,088 3,628 1.19 35,805 
2553 7,669 7,405 22,006 2,972 1.84 40,491 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) เนื้อที่เพาะปลูก, ผลผลิตตอไร, ราคา และมูลคาของผลติดตามราคาที่เกษตรกร
ขายได ของมันสําปะหลัง ป 2549 - 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

 

ป เนื้อท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 

ไร) 

เนื้อท่ี
เก็บ
เกี่ยว 

(1,000 
ไร) 

ผลผลิต
(1,000 
ตัน) 

ผลผลิต
ตอไร 
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได 

(บาท/กก.) 

มูลคาของ
ผลผลิตตาม

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได (ลาน
บาท) 

2554 7,400 7,096 21,912 3,088 2.68  58,725 
2555 9,242 8,513 29,848 3,506 2.09 62,382 
2556 9,037 8,657 30,228 3,492 2.12 64,082 

(P)2557 8,976 8,431 30,022 3,561 2.13 63,947 
(P)2558 9,154 8,592 30,910 3,598 2.23 68,929 

 

 จากตารางท่ี 1 ทําใหทราบถึงแนวโนมของราคาขายผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมี
ความผันผวน ท้ังน้ีเน่ืองจากมีการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมากขึ้น ท่ี
มีตนทุนในการผลิตท่ีตํ่ากวาทําใหการผลิตมันสําปะหลังในประเทศไทยสงผลกระทบ
เพราะตนทุนการผลิตของเกษตรกรไทยสูงถึงกิโลกรัมละ 1.90 บาท แตมีราคาขายมี
ราคาท่ีตํ่าและผันผวน ซ่ึงประเทศไทยมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังของไทยตามภาค
ตาง ๆ อยูในปริมาณท่ีสูง โดยประกอบไปดวย 3 ภาค จาการรายงานของ สํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร (2557) พบวา ภาคท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดในป 2557 คือ 
ภาคเหนือ เน้ือท่ีเพาะปลูก 4,958,330 ไร เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 4,834,529 ไร ผลผลิต 
3,289,539 ตัน และผลผลิตตอไร 680 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้ือท่ี
เพาะปลูก 1,610,090 ไร เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 1,567976 ไร ผลผลิต 1,050,845 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 670 กิโลกรัม ภาคกลาง เน้ือท่ีเพาะปลูก 724,277 ไร เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 
684,416 ไร ผลผลิต 464,286 ตัน และผลผลิตตอไร 678 กิโลกรัม และในสวนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัดท่ีเพาะปลูก มันสําปะหลังมากท่ีสุดไดแก  เลย 
หนองบัวลําภู ชัยภูมิ นครราชสีมา และขอนแกน จากการรายงานผลผลิตชวงเดือน 
ตุลาคม 2557  ถึง กันยายน 2558 (สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน, 2558) พบวา 
อําเภอในจังหวัดขอนแกนท่ีมีผลผลิตตอไรท่ีเก็บเกี่ยว 4 ลําดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนครัวเรือน, เน้ือท่ีปลูก, เน้ือท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต, ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได 
ผลผลิตเฉล่ีย/เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว และราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉล่ีย ของมัน
สําปะหลัง เดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

 

 
ลําดั
บ 

 
อําเภอ 

จํานวน
ครัวเรอืน 
เกษตรกร 

เนื้อที่
ปลูก 
(ไร) 

เนื้อที่
เกบ็เกี่ยว
ผลผลติ 

(ไร) 

ผลผลติเก็บ
เกี่ยวทั้งหมด
(กิโลกรมั) 

ผลผลติ
เฉลี่ย/เนื้อ
ที่เกบ็เกี่ยว
(กิโลกรมั) 

ราคาขาย
ไดเฉลี่ย 
(บาท/

กิโลกรัม) 

1 บานไผ 4,241 47,927 39,712 145,445,290 3,662.50 2.60 

2 นํ้าพอง 3,208 15,999 17,236 59,942,000 3,477.72 2.24 

3 เมืองขอนแกน 2,035 14,367 16,565 56,115,000 3,387.56 2.47 

4 มัญจาคีรี 4,577 18,393 18,553 52,751,560 2,843.29 2.54 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา อําเภอเมืองขอนแกนมีผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได  

56,115,000 กิโลกรัม และผลผลิตเฉล่ียตอเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 3,477.72 กิโลกรัม และราคา
ท่ีเกษตรกรขายไดสูงเปนลําดับท่ี 3 ท้ังน้ีคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะเขาไปศึกษาขอมูลใน
อําเภอเมืองขอนแกน เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถลงเก็บขอมูลในการทําวิจัยไดงาย 
เพราะสถานท่ีทํางานของคณะผูวิจัยอยูในอําเภอเมืองขอนแกน ทําใหสามารถลงพ้ืนท่ี
เพ่ือเขาไปศึกษาขอมูล สังเกตการณ การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการปลูก
มันสําปะหลังของเกษตรกรและติดตามขอมูลไดบอยและความถี่ท่ีสูง โดยไดเลือกพ้ืนท่ี
ของกลุมตัวอยางท่ีตําบลบานคอ จากเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการปลูกมัน
สําปะหลังอยู เดิมไมนอยกวา 1 ป เพ่ือใหไดขอมูลของขอมูลเดิมของการปลูกมัน
สําปะหลังวามีการเปล่ียนแปลงวิธีการ การจัดการตนทุนในการผลิตในแตละรอบป
อยางไร จากผลกระทบของตนทุนการผลิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและประสบ
ผลสําเร็จตามท่ีต้ังไวหรือไม เพ่ือนํามาหาแนวทางของการลดตนทุนของเกษตรกรและ
เปนขอมูลในการสงเสริมการเพาะปลูกผลผลิต เพ่ือใหสอดคลองกับราคาท่ีขายได การ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสงเสริมใหผลผลิตขนสงสูตลาดอยางเปนระบบ 
ตลอดจนทราบขอมูลตนทุนการผลิตของเกษตรกร และเปนแนวทางในการใหกับกลุม
เกษตรกร เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจการลงทุนเพาะปลูกในรอบปการผลิตตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาหาแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสโดยใชผังสายธารคุณคาและ

ระบบตนทุนฐานกิจกรรมของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตนทุนดานโลจิสติกส  

 ธํารง เมฆโหราและคณะ (2551) ทําการศึกษาระบบโลจิสติกสและการจัดการ
โซอุปทานของ โคเน้ือในประเทศไทย เพ่ือศึกษาองคประกอบของระบบโลจิสติกสและ
การจัดการโซอุปทาน จากตนนํ้าถึงปลายนํ้า และเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพทางดาน
ตนทุนและมูลคาเพ่ิมของกิจกรรม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหคาใชจายในกิจกรรม

1. สํารวจและสอบถามเกษตรกรตัวอยาง 
เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตมันสําปะหลัง และ
กระบวนตางๆ ของกิจกรรมโลจิสติกส ท่ี
เกิดข้ึน 
 

2. วิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการ
ผลิตมันสําปะหลังเพื่อจัดทําผังสายธาร
คุณคา 
3.จัดผังสายธารคุณคาสถานะปจจุบันเพื่อ
เสนอแนะแผนผังสายธารในอนาคต 
4. ระบุกิจกรรมดานโลจิสติกส และคํานวณ
ตนทุน 
5. รวบรวมตนทุนเขาสูกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
เพื่อหาทรัพยากรท่ีใช 
 

1. ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ เชน แนวคิดเร่ืองตนทุนฐาน
กิจกรรม ตนทุน โลจิสติกส ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
2. เก็บขอมูลจากการปฏิบัติงานจริงของเกษตรกรและผูท่ี
เกี่ยวของในกระบวนการปลูกมันสําปะหลังจนถึงการ
จําหนายของเกษตรกรระดับไร 
 

1. แบงแยกกิจกรรมโลจิสติกส ออกเปนกิจกรรมท่ีเพิ่ม
มูลคา กิจกรรมท่ีไมเพิ่มมูลคาแตจําเปน และกิจกรรมท่ีไม
เพิ่มมูลคา 
2. ระบุขอมูลตัวแปร ตนทุนทรัพยากรท่ีใชในแตละ
กิจกรรมดานโลจิสติกส ท้ังหมด 6 ประเภท ไดแก ตนทุน
การใหบริการลูกคา ตนทุนการขนสง ตนทุนคลังสินคา 
ตนทุนขนาด ตนทุนในกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อและ
ระบบขอมูลขาวสาร ตนทุนในการดูแลสินคาคงคลัง 
3. คํานวณตนทุนดานตางๆ โดยใชระบบตนทุนฐาน
กิจกรรม และสรางแผนผังสายธารคุณคา  
 

6. วิเคราะห เปรียบเทียบผลท่ีได รับจาก
การศึกษา 
7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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เปนฐาน (activity based costing analysis) และคุณคาของโซอุปทาน (value chain) 
ท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมน้ัน ๆ โดยในกระบวนของโลจิสติกส ทําการศึกษา 2 กระบวนการ 
คือ กระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในองคกรและภายนอกองคกร ซ่ึงวิเคราะหถึงการ
เคล่ือนยายวัตถุดิบ สินคา และบริการท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมในโซอุปทานโคเน้ือ สามารถ
ทราบถึงคาใชจายในแตละระดับตลาดท่ีเกี่ยวของภายในโซอุปทาน ตอมา รุจิรา เอี่ยมส
อาง (2552) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของขาวโพดฝกออนในเขต
จังหวัดนครปฐม โดยใช ตนทุนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงในการดําเนินงานใน 3 สวนคือ สวน
เกษตรกร ผูรวบรวม และสวนโรงคัดบรรจุ ซ่ึงในสวนของงานวิจัยน้ีไดนําแนวคิด
ตนทุนโลจิสติกสตาม Stock and Lambert ในการศึกษาตนทุนโลจิสติส 6 หมวด มา
ประยุกตใชกับระบบตนทุนฐานกิจกรรม เปนเครื่องมือในการวิเคราะหตามกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นของเกษตรกร โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรในดานตนทุนโลจิสติกสและ
ผูเกี่ยวของในโซอุปทาน พบวา ในสวนของเกษตรกรท่ีเผชิญอยูในการผลิตขาวโพดฟก
ออนเปนตนทุนดานการขนสง และตนทุนดานการเคล่ือนยายผลผลิตในแปลง โดยตนทุน
ดานโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้นน้ันขึ้นอยูกับปจจัยการบริหารจัดการ และขนาดของพ้ืนท่ีการ
ผลิตท่ีแตกตางกันในกลุมเกษตรกรผูผลิตเชนเดียวกับ วัลยา ศรีจันทร (2553) นําวิธีการ
ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) มาใชในการวิเคราะหตนทุนงาน
ท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกสท้ังหมดในองคกร และพบวาตนทุนสวนใหญเกิดมาจากกิจกรรม
หลักทางดานการขนสง และกิจกรรมดานการบรรจุภัณฑ ดังน้ันแนวทางการลดตนทุนท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ การลดคาใชจายทางดานการขนสงและคาใชจายดานบรรจุภัณฑ ซ่ึงจะ
ทําใหการลดตนทุนโลจิสติกสเห็นผลอยางชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้น และ เอกชัย คุปตาวาทิน 
และคณะ (2559) ก็ไดนําหลักการของ ABC มาใชเชนเดียวกัน โดยไดทําการศึกษา
ตนทุนโลจิสติกส กรณีศึกษา เกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดชัยภูมิ โดยประยุกตวิธี
วิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมเพ่ือใหทราบโครงสรางตนทุน จากการวิเคราะหกิจกรรมโล
จิสติกสท่ีเกิดขึ้นดวยวิธีการแบงสวนตนทุนตามกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบวา 
ตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกร คิดเปน รอยละ 16.49 ของมูลคาขายท้ังหมด โดย
แบงตนทุนโลจิสติกสรวมออกเปน 4 สวนคือ ตนทุนดานการจัดหาปจจัยการผลิต คิด
เปนรอยละ 14.66 ถือไดวาเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุด ตนทุนการเคล่ือนยายผลผลิตในพ้ืนท่ี 
คิดเปนรอยละ 1.33 ตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 0.34 และตนทุนการดูแลคลังสินคา
และสินคาคงคลัง คิดเปนรอยละ 0.16 ตามลําดับ แนวทางการลดตนทุนสามารถทําได
โดยการรวมกลุมสมาชิกเครือขายผูผลิตสับปะรด เพ่ือวางแผนและขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดต้ังศูนยกลางกระจายผลผลิต 

- 54 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแผนผงัสายธารคุณคา  
กัลยกร เกษกมล (2552) ไดทําการประยุกตใชการจัดสายธารแหงคุณคาใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารการจัดซ้ือ กรณีศึกษาบริษัทผูผลิต
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ภายใตแนวทางการจัดสายธารคุณคาและจัดการปรับปรุง
ออกแบบกระบวนการจัดการใหม โดยกําจัดกิจกรรมท่ีไมจําเปนในการจัดการออกไป 
เพ่ือใหเวลาในการจัดการลดลงตามแนวคิดลีน ซ่ึงไดทําการคัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือเปน
เปาหมายในการปรับปรุง รวบรวมขอมูลเชิงลึกของกระบวนการทํางาน สรางผัง
กระบวนการทํางาน สรางผังสายธารคุณคาปจจุบัน วิเคราะหกิจกรรมในปจจุบันแลวทํา
การประเมินความสูญเปลา และปรับปรุงกระบวนการจัดการใหม ซ่ึงมีตัวช้ี วัด
ความสําเร็จคือ เวลาการทํางานรวมของกระบวนการจัดการคําส่ังซ้ือลดลง ทําใหมีเวลา
ทํางานรวมลดลงจาก 1,821 นาที  เหลือเพียง 661 นาที ลดลง 1,160 นาที คิดเปน 
64%  เชนเดียวกับ ภัสสร นนทรีย  (2554) ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ใหบริการสํารองท่ีน่ังและออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษาในปจจุบันท่ีสงผลใหเกิดความลาชาและ
โอกาสในการผิดพลาด โดยการเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลาเฉล่ียในการใหบริการสํารอง
ท่ีน่ังและออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสของแตละกรณีของทางบริษัทกรณีศึกษา และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการการวิเคราะหสายธารคุณคา (Value Stream Mapping-
VSM) จัดทําแผนผังสายธารคุณคาในปจจุบัน กําจัดกิจกรรมท่ีเกิดเปนความสูญเปลาใน
กระบวนการ จัดทําแผนผังสายธารแหงคุณคาในอนาคต รวมท้ังนําเสนอแนวทางและ
ขอเสนอแนะแกผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําการพิจารณา ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมท่ีเกิดการ
รอคอยมากท่ีสุดในกระบวนการ ก็คือ การรอเอกสารยืนยันการชําระเงินจากลูกคา 
จนกระท่ังพนักงานออกบัตรโดยสารนําเอาเอกสารไปปฏิบัติงานตอสวนกิจกรรมซับซอน
ท่ีสุดคือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบัตรโดยสารราคาพิเศษ นอกเหนือจากน้ียังพบวา ระบบ
ปฏิบัติงานสํารองท่ีน่ังและออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวยตอ
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงทางบริษัทกรณีศึกษาควรจะใหความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุง 
จากความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของคอนขางเห็นดวยวาขอเสนอแนะและแผนผังสายธาร
แหงคุณคาในอนาคต มีโอกาสนํามาปฏิบัติงานไดจริง ในดานการวางอุปกรณปฏิบัติงาน
ท่ีสงผลใหเกิดระยะทาง และการรอคอยในกระบวนการน้ัน ทางบริษัทคํานึงถึงการรักษา
ภาพลักษณของบริษัท จึงคอนขางไมเห็นดวยในการยายอุปกรณ รวมถึงทางผูท่ีเกี่ยวของ
ยังกังวลเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคาในกรณีตองยกเลิกเอกสารยืนยันการชําระเงินโดย
บัตรเครดิต  
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วิธีการวิจัย 
สําหรับการดําเนินการวิจัยศึกษาแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกส กรณีศึกษา 

เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชแผนผัง
สายธารคุณคาและระบบตนทุนฐานกิจกรรม มีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 
 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรกลุมผู
ปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยเปนผูท่ีมีการปลูกมัน
สําปะหลังมาแลวไมนอยกวา 1 ป เพ่ือท่ีจะสามารถสัมภาษณขอมูลเชิงลึกในดานของ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเคยดําเนินการมากอน เชน ตนทุนของกิจกรรมตาง ๆ ในการปลูก        
มันสําปะหลัง ตนทุนโลจิสติกสในการดําเนินการปลูกมันสําปะหลังยอนหลัง เปนตน 
จากการรายงานของเทศบาลตําบลบานคอ (2559) พบวา มีจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 
5,446 ครัวเรือน  

กลุมตัวอยาง (Sample) ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลังใน
ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คณะผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และความคลาด
เคล่ือน 5 % โดยใชสูตรการคํานวณดังน้ี 

สมการ  𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑒𝑒2

   (1) 

 

เม่ือ n  คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N  คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือขนาดของประชากรท้ังหมด 
            e  คือ ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง 

             แทนคาในสมการ      𝑛𝑛 = 5,446
1+5,446(0.05)2

 

                   จะทําไดใหขนาดกลุมตัวอยางของการวิจัยน้ี เทากับ 373 ตัวอยาง และ
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงประชากรออกเปนกลุม  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
    2.1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบตนทุนฐานกิจกรรม แนวคิดการวิเคราะห

แผนผังสายธารแหงคุณคา 
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    2.2 ศึกษาขอบเขตเน้ือหาเกี่ยวกับตนทุนกิจกรรม เพ่ือเปนการวิเคราะห
การลดตนทุน โลจิสติกสโดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรมของเกษตรกรผูปลูก             
มันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

    2.3 แบงแยกกิจกรรมโลจิสติกส ออกเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลคา กิจกรรมท่ี
ไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน และกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคา 

    2.4 ระบุตนทุนทรัพยากรท่ีใชในแตละกิจกรรมดานโลจิสติกส ท้ังหมด          
6 ประเภท (Stock and Lambert, 2001) คือ ตนทุนการขนสง ตนทุนคลังสินคา ตนทุน
ในการบริการลูกคา ตนทุนขนาดและปริมาณการส่ังซ้ือ ตนทุนในกระบวนการจัดการ
คําส่ังซ้ือ และตนทุนในการดูแลสินคาคงคลัง 

3. ขอบเขตดานระยะเวลาวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย ดําเนินการศึกษา 
ต้ังแตเดือน มีนาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 คณะผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาสรางแผนผังสายธาร
คุณคาปจจุบันตามหลักการของ VSM เพ่ือเสนอแนะแผนผังสายธารคุณคาในอนาคต
เพ่ือหากิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาและกําจัดออกจากกระบวนการ เพ่ือใหไดแนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ อาศัยเทคนิคการวิเคราะหของ PERT มาชวยในการคํานวณหา
เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมในกระบวนการปลูกมันสําปะหลัง เกษตรกรตามสมการดังน้ี 
  

 สมการ 𝑇𝑇𝑒𝑒 = (𝑎𝑎+4𝑚𝑚+𝑏𝑏)
6

 (2)   

 เม่ือ 𝑇𝑇𝑒𝑒  คือ เวลาเฉล่ีย 
  a  คือ เวลาท่ีเสร็จเร็วท่ีสุด  
  b คือ เวลาท่ีเสร็จชาท่ีสุด  
  m คือ เวลาท่ีเสร็จโดยสวนมาก 
 
  หลังจากน้ันนําเอาเวลาเฉล่ียท่ีคํานวณไดจากสมการ มาใชเปนขอมูล
ประกอบในการสรางแผนผังกระบวนการหวงโซอุปทานการปลูกมันสําปะหลังจนถึงการ
สงขายผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จําแนกตามกิจกรรม แลวจึงวิเคราะห
กิจกรรมแตละกิจกรรมโดยใชหลักการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา และลดตนทุน        
โลจิสติกสดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรม โดยการนําวิธีการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม
ท้ังส้ิน 6 ขั้นตอน (รุธิร พนมยงค, 2559) เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลการวิจัยไดตาม
วัตถุประสงคดังน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนด “กิจกรรม” โดยคณะผูวิจัย ทําการพิจารณาวาใน
กระบวนการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน มีกิจกรรมใดบางท่ีเกี่ยวของกับดานโลจิสติกส 
 ขั้นตอนท่ี 2 คํานวณตนทุนแตละปจจัยนําเขา ในการทําวิจัยครั้งน้ี ปจจัย
นําเขาจะมีผลตอตนทุนการผลิตในดานการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรโดยตรง 
เชน บุคลากร เครื่องจักร ปจจัยดานการผลิตในไร 
  ขั้นตอนท่ี 3 การกระจายปจจัยนําเขาไปตามกิจกรรมแตละกิจกรรม วา
เกิดตนทุนในแตละกิจกรรมมากนอยเพียงใด 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทําการคํานวณตนทุนกิจกรรมท้ังหมด เพ่ือหาผลลัพธ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ทําการศึกษาปริมาณการทํางานของแตละกิจกรรม เพ่ือหา
ความถี่ของการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม และเปนการระบุตําแหนงของการเกิดตนทุน
ไดงายขึ้น 
 ขั้นตอนท่ี 6 การนําตนทุนกิจกรรมมาหารดวยปริมาณของงานท่ีเกิดขึ้น
จะทําใหได ตนทุนกิจกรรมตอหนวย  
 ในการอธิบายผลลัพธของการคํานวณตนทุนในแตกิจกรรมท่ีเกี่ยวของใน
ดานโลจิสติกส คณะผูวิจัยไดนําหลักการขางตนมาปรับกับสภาพจริงของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นของเกษตรกร จึงทําใหไดสูตรในการวิเคราะหตนทุนดานตาง ๆ ตามกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้น  
 

สูตรท่ีใชในการวิเคราะหตนทุน  
  1. สูตรตนทุนรวมกิจกรรม (บาทตอตัน)  

 ตนทุนเฉล่ีย (บาทตอตัน) = ตนทุนท้ังหมดของเกษตรกร ÷ ปริมาณผลผลิต
ท้ังหมด ตันตอป 

2. สูตรหารอยละของตนทุนโลจิสติกสรวม 

รอยละของตนทุนโลจิสติกสรวม = (คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ÷ รวมคาใชจายท่ี
เปนตัวเงิน) x 100 

3. สูตรหารอยละของตนทุนโลจิสติกสตอรายได 
รอยละของตนทุนโลจิสติกสรวม = (รวมตนทุนกิจกรรม (บาทตอตัน) x 100 ) 

÷ ราคาขายผลผลิตเฉล่ีย บาทตอตัน 
4. สูตรหาคาใชจายท่ีเปนตัวเงินท่ีเกิดขึ้น 
รวมคาใชจายท่ีเปนตัวเงินท่ีเกิดขึ้น = รวมตนทุนกิจกรรม (บาทตอตัน) x 

ปริมาณผลผลิตท้ังหมด ตันตอป 

- 58 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

  5. สูตรหาคาเส่ือมราคารถ  
สูตรหาคาเส่ือมราคารถ = (ราคาซ้ือของเกษตรกรแตละรายมา - 10 % 

ของราคาซ้ือ) ÷ อายุการใชงานท่ีไดจากการสัมภาษณ กอนนํามารวมท้ังหมดแตละ
รายการ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประยุกตแผนผังสายธารคุณคา 
 ผลท่ีไดการจากการเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหทราบขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับ
การปลูกมันสําปะหลังโดยท่ัวไปดังรูปท่ี 3 และทราบวาการไหลของกิจกรรมตาง ๆ ของ
เกษตรในตําบลบานคอ จะมีรูปแบบการสงขายอยู 2 สายการไหล การไหลสายท่ี 1 เริ่ม
ท่ี เกษตรกร – ลานมัน – โรงงานแปงมัน การไหลสายท่ี 2 เริ่มท่ี เกษตรกร – โรงงาน
แปงมัน มีแผนผังสายธารคุณคาในสถานะปจจุบัน ท่ีแสดงถึงขอมูลการผลิต เริ่มต้ังแต
กระบวนการจัดหาพันธุมันสําปะหลังส้ินสุดท่ีกระบวนการบรรจุจัดเก็บรอขาย ซ่ึงขอมูล
ตาง ๆ สามารถแสดงความสัมพันธในกระบวนการผลิตไดท้ังในดานการไหลของวัตถุดิบ
และการไหลของขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 กระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
 
 
 
 
 

จัดหาพันธุมันสําปะหลัง เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก จัดเตรียมทอนพันธุ 

ทําการเพาะปลูก ดูแลรกัษา 

เก็บเกี่ยว 

สงขาย 
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รูปท่ี 4 หวงโซอุปทานมันสําปะหลังของเกษตรกรตําบลบานคอ  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 

การประยุกตแผนผังสายธารคุณคาสถานะปจจุบันของหวงโซอุปทานมันสําปะหลัง
ของเกษตรกรตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
      กรณีเกษตรกรสงวัตถุดิบไปลานมัน 
 สายการไหลสายท่ี 1 ดังแสดงในรูปท่ี 5 เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมภายใน
สายการไหล มีกิจกรรมเริ่มจากเกษตรกรสงวัตถุดิบไปลานมัน และลานมันสงขาย
โรงงานแปงมัน แตคณะผูวิจัยจะเจาะจงในกระบวนการเฉพาะของเกษตรกรท่ีสงผลผลิต
ไปยังลานมัน เพ่ือใหสามารถทราบตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร ในกระบวนการของ
ลานมันสงผลผลิตไปยังโรงงานแปงมัน คณะผูวิจัยไมไดทําการศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือให
เหมาะสมกับระยะเวลาของการทําวิจัย และงบประมาณในการทําวิจัย ซ่ึงใหทําใหเกิด
กิจกรรมได ดังตารางท่ี 3 
 

 

 

รูปท่ี 5 สายการไหลสายท่ี 1 กรณีเกษตรกร-ลานมัน 
 
 
 
 
 
 

หัวมันสด โรงงานแปงมัน  

เกษตรกร ลานมัน 

เกษตรกร ลานมนั 
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ตารางท่ี 3 เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมภายในการไหลสายท่ี 1 
 

กิจกรรม ความหมาย 
เวลาท่ีเสร็จเร็ว

ท่ีสุด (a) 

เวลาท่ีเสร็จได
โดยสวนมาก 

(m) 

เวลาท่ีเสร็จชา
ท่ีสุด (b) 

A1 จัดหาพันธุมันสําปะหลัง 600 600 1,440 
B1 เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก 600 1,440 1,440 
C1 จัดเตรียมทอนพันธุ 600 1,440 1,440 
D1 ทําการเพาะปลูก 480 600 1,440 
E1 ดูแลรักษา 240 480 480 
F1 เก็บเกี่ยว 240 600 720 
G1 สงขาย 30 240 360 
H1 รับซ้ือโดยชั่งน้ําหนัก 18 25 30 
I1 เทวัตถุดิบลงบนลาน 10 20 25 
J1 จัดเก็บรอขาย 300 480 720 

 

 ผลจากการวิเคราะหลักษณะงาน และจําแนกประเภทของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการหวงโซอุปทาน และเวลาเฉล่ียท่ีใชไปในแตละกิจกรรม ของสาย
การไหลสายท่ี 1 สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 เวลาเฉล่ียท่ีใชและการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการของการไหลสายท่ี 1 
 

กิจกรรม ความหมาย 
เวลาเฉลีย่ 

(นาที) 
ประเภทของ

กิจกรรม 
วิเคราะห

ลักษณะงาน 
A1 จัดหาพันธุมันสําปะหลัง 740 การดําเนนิการ NNVA 
B1 เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก 1300 การดําเนนิการ NNVA 
C1 จัดเตรียมทอนพันธุ 1300 การดําเนนิการ NNVA 
D1 ทําการเพาะปลูก 720 การดําเนนิการ VA 
E1 ดูแลรักษา 440 การดําเนนิการ VA 
F1 เกบ็เกีย่ว 560 การดาํเนินการ VA 

G1 ส่งขาย 225 การดาํเนินการ NNVA 

H1 รบัซือ้โดยชัง่น้ําหนกั 24.67 การดาํเนินการ NNVA 

I1 เทวตัถุดบิลงบนลาน 19.17 การดาํเนินการ NNVA 

J1 จดัเกบ็รอขาย 490 การจดัเกบ็ NVA 

   

- 61 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

 จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปเวลารวมแตละประเภทกิจกรรมและสัดสวน
กิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 เวลารวมแตละประเภทกิจกรรมและสัดสวนกิจกรรม สายการไหลสายท่ี 1 
 

กิจกรรม 
จํานวน
กิจกรรม 

เวลาท่ีใชไปโดย
เฉลี่ย (นาที) 

สัดสวน% 

กิจกรรมที่เพ่ิมมูลคา(VA) 3 1,720 29.56 

กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคา(NVA) 1 490 8.42 

กิจกรรมที่ ไม เ พ่ิมมูลคาแตจําเปน
(NNVA) 

6 3,608.84 62.02 

รวม 10 5,818.84 100 
   

 จากตารางท่ี 5 พบวากิจกรรมการไหลสายท่ี 1 ท่ีเพ่ิมมูลคามีจํานวน 3 
กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 1,720 นาที คิดเปน 29.56 % ของเวลาท้ังหมด กิจกรรม
ท่ีไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปนมีจํานวน 6 กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 490 นาที คิดเปน 
8.42 % ของเวลาท้ังหมด และกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาซ่ึงเปนกิจกรรมสูญเปลามี 1 
กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 3,608.84 นาที คิดเปน 62.02 % 
 

 กรณีเกษตรกรสงวัตถุดิบไปโรงงานแปงมัน 
 สายการไหลสายท่ี 2 ดังแสดงในรูปท่ี 6 เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมภายใน
สายการไหล มีกิจกรรมเริ่มจากเกษตรกร  สงวัตถุดิบไปโรงงานแปงมัน ดังตารางท่ี 6 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 6 สายการไหลสายท่ี 2 กรณีเกษตรกร-โรงงานแปงมัน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานแปงมัน  เกษตรกร 
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ตารางท่ี 6 เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมภายในการไหลสายท่ี 2 
 

กิจกรรม ความหมาย 
เวลาท่ีเสร็จ
เร็วท่ีสุด (a) 

เวลาท่ีเสร็จไดโดย
สวนมาก (m) 

เวลาท่ีเสร็จ
ชาท่ีสุด (b) 

A2 จัดหาพันธุมันสําปะหลัง 600 600 1,440 
B2 เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก 600 1,440 1,440 
C2 จัดเตรียมทอนพันธุ 600 1,440 1,440 
D2 ทําการเพาะปลูก 480 600 1,440 
E2 ดูแลรกัษา 240 480 480 
F2 เก็บเกี่ยว 240 600 720 
G2 สงขาย 30 240 360 
H2 รับซ้ือโดยชั่งน้ําหนัก 18 25 30 
I2 เทวัตถุดิบลงบนลาน 10 20 25 
J2 จัดเก็บรอนําเขา

กระบวนการผลิตตอไป 
320 480 720 

  

 ผลจากการวิเคราะหลักษณะงานและจําแนกประเภทของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการหวงโซอุปทาน และเวลาเฉล่ียท่ีใชไปในแตละกิจกรรม ของสาย
การไหลสายท่ี 2 สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 เวลาเฉล่ียท่ีใชและการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการของการไหล        
สายท่ี 2  

 

กิจกรรม ความหมาย 
เวลาเฉลีย่ 

(นาที) 
ประเภทของ

กิจกรรม 
วิเคราะห

ลักษณะงาน 
A2 จัดหาพันธุมันสําปะหลัง 740 การดําเนนิการ NNVA 
B2 เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก 1300 การดําเนนิการ NNVA 
C2 จัดเตรียมทอนพันธุ 1300 การดําเนนิการ NNVA 
D2 ทําการเพาะปลูก 720 การดําเนนิการ VA 
E2 ดูแลรักษา 440 การดําเนนิการ VA 
F2 เก็บเกี่ยว 560 การดําเนนิการ VA 
G2 สงขาย 225 การดําเนนิการ NNVA 
H2 รับซ้ือโดยชั่งน้ําหนัก 24.67 การดําเนนิการ NNVA 
I2 เทวัตถุดิบลงบนลาน 19.17 การดําเนนิการ NNVA 
J2 จัดเก็บรอนําเขากระบวนการ

ผลิตตอไป 
493.33 การจดัเก็บ NVA 
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  จากตารางท่ี 7 สามารถสรุปเวลารวมแตละประเภทกิจกรรมและสัดสวน
กิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 เวลารวมแตละประเภทกิจกรรมและสัดสวนกิจกรรม สายการไหลสายท่ี 2 

กิจกรรม 
จํานวน
กิจกรรม 

เวลาท่ีใชไปโดย
เฉลี่ย (นาที) 

สัดสวน% 

กิจกรรมที่เพ่ิมมูลคา(VA) 3 1,720 29.54 
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคา(NVA) 1 493.33 8.47 

กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน(NNVA) 6 3,608.84 61.99 

รวม 10 5,822.17 100 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวากิจกรรมการไหลสายท่ี 2 ท่ีเพ่ิมมูลคามีจํานวน 3 
กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 1,720 นาที คิดเปน 29.54 % ของเวลาท้ังหมด กิจกรรม
ท่ีไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปนมีจํานวน 6 กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 493.33 นาที คิดเปน 
8.47 % ของเวลาท้ังหมด และกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาซ่ึงเปนกิจกรรมสูญเปลามี 1 
กิจกรรม เวลาท่ีใชไปโดยเฉล่ีย 3,608.84นาที คิดเปน 61.99 % 
 

   การเขียนแผนผังสายธารคุณคาสถานะปจจุบัน 
       จากเวลาเฉล่ียและการจําแนกชนิดของกิจกรรมสามารถนํามาเขียน
แผนผังสายธารคุณคาสถานะปจจุบันของกระบวนการในหวงโซอุปทานท้ัง 2 สาย การ
ไหลสายท่ี 1 เริ่มท่ี เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปยังลานมัน การไหลสายท่ี 2 เริ่มท่ี 
เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปยังโรงแปงมัน ซ่ึงในหวงโซอุปทานท้ัง 2 สายการไหล มี
รายละเอียดดังน้ี 
  กิจกรรมภายในการไหลสายท่ี 1 เริ่มท่ี เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปยัง
ลานมัน พบวามีกจิกรรมท้ังหมด 10 กิจกรรม ไดแก 
   1) กิจกรรม A1 คือ การจัดหาพันธุมันสําปะหลัง ซ่ึง
เกษตรกรจะหาพันธุมันสําปะหลังจากโดยการติดตอสอบถามจากเพ่ือนบานและ
เกษตรกรหมูบานใกลเคียง เปนกิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 740 นาที  
   2) กิจกรรม B1 คือ การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เกษตรกร
จะทําการไถไร เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญเปนการวาจาง กิจกรรมน้ีเปน
กิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 1300 นาที  
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   3) กิจกรรม C1 คือ การจัดเตรียมทอนพันธุมันสะปะ
หลัง โดยสวนใหญเกษตรกรจะทําการห่ัน ตัดทอนมันสําปะหลังไวรอท่ีบานแลวคอยขน
ยายไปแปลงเพาะปลูก เปนกิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 1300 นาที  
   4) กิจกรรม D1 คือ ทําการเพาะปลูก วิธีปลูกเปนการ
ปลูกแถวแนวตรง เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษาและกําจัดวัชพืช โดยใชระยะระหวาง
แถว 1.20 เมตร ระยะระหวางตน 80 ซม. และปกทอนพันธุใหต้ังตรงลึกในดินประมาณ 
10 ซม. เปนกิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 720 นาที  
   5) กิจกรรม E1 คือ ดูแลรักษา เกษตรกรมีการบํารุงดูแล
รักษาต้ังแตการใสปุย ใชสารกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชพืชโดยการพนยาสารเคมี ใชจอบ 
เครื่องกลขนาดเล็ก เพ่ือกําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก ใชเวลาเฉล่ีย 440 นาที  
   6) กิจกรรม F1 คือ การเก็บเกี่ยว ในการเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรจะใชมีดตัดตนออก แลวถอนโดยใชจอบขุด ใชเวลาเฉล่ีย 560 นาที  
   7) กิจกรรม G1 คือ การสงขาย การขายมันสําปะหลัง
น้ันเกษตรกรจะสงขายทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรถอีแตน รถไถนาเดินตามพวง
รถลาก รถกระบะ และจางรถบรรทุกชนิดตาง ๆ ใชเวลาเฉล่ีย 225 นาที  
   8) กิจกรรม H1 คือ การรับซ้ือ ลานมันจะรับซ้ือผลผลิต
จากเกษตรกรโดยการชั่งนํ้าหนัก และสุมตัวอยางหาเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสด เม่ือรูวา
เปอรเซ็นตแปงมีเทาไรในกลุมตัวอยาง ก็จะประเมินราคาตอกิโลกรัมแลวคํานวณหา
ราคารับซ้ือท้ังหมด ใชเวลาเฉล่ีย 24.67 นาที  
   9) กิจกรรม I1 คือ การเทวัตถุดิบลงบนลาน ขั้นตอนน้ี
เปนการถายเทผลผลิตลงจากรถท่ีเกษตรกรขนยายมาจากไร เปนการเทกองไวบนลาน 
โดยการใชแรงงานคน ใชรถบรรทุกแบบเทได เทลงบนลาน ใชเวลาเฉล่ีย 19.17 นาที 
   10) กิจกรรม J1 คือ จัดเก็บรอขาย การจัดเก็บเปน
กระบวนการท่ีทําหลังจากการบรรจุลงถุง เพ่ือรอขาย กระบวนการน้ีใชเวลาเฉล่ีย 490 
นาที 
 จากขอมูลเ บ้ืองตน ทําใหสามารถเขียนแผนผังสายธารคุณคาใน
สถานะปจจุบัน แสดงขอมูลการผลิต เริ่มต้ังแตกระบวนการจัดหาพันธุมันสําปะหลัง
ส้ินสุดท่ีกระบวนการบรรจุจัดเก็บรอขาย ซ่ึงขอมูลตาง ๆ สามารถแสดงความสัมพันธใน
กระบวนการผลิตไดท้ังในดานการไหลของวัตถุดิบและการไหลของขอมูล ดังแสดงในรูป
ท่ี 7 
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รูปท่ี 7 แผนผังสายธารคุณคา สถานะปจจุบัน กรณีเกษตรกร-ลานมัน 
 

 กิจกรรมภายในการไหลสายท่ี 2 เริ่มท่ี เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปยัง
ลานมัน พบวามีกิจกรรมท้ังหมด 10 กิจกรรม ไดแก 
   1) กิจกรรม A2 คือ การจัดหาพันธุมันสําปะหลัง ซ่ึงเกษตรกรจะหาพันธุ
มันสําปะหลังจากโดยการติดตอสอบถามจากเพ่ือนบานและเกษตรกรหมูบานใกลเคียง 
เปนกิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 740 นาที  
   2) กิจกรรม B2 คือ การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เกษตรกรจะทําการไถไร 
เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญเปนการวาจาง กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมประเภทการ
ดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 1300 นาที  
   3) กิจกรรม C2 คือ การจัดเตรียมทอนพันธุมันสะปะหลัง โดยสวนใหญ
เกษตรกรจะทําการห่ัน ตัดทอนมันสําปะหลังไวรอท่ีบานแลวคอยขนยายไปแปลง
เพาะปลูก เปนกิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 1300 นาที  
   4) กิจกรรม D2 คือ ทําการเพาะปลูก วิธีปลูกเปนการปลูกแถวแนวตรง 
เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษาและกําจัดวัชพืช โดยใชระยะระหวางแถว 1.20 เมตร 
ระยะระหวางตน 80 ซม. และปกทอนพันธุใหต้ังตรงลึกในดินประมาณ 10 ซม. เปน
กิจกรรมประเภทการดําเนินการ ใชเวลาเฉล่ีย 720 นาที  
   5) กิจกรรม E2 คือ ดูแลรักษา เกษตรกรมีการบํารุงดูแลรักษาต้ังแตการ
ใสปุย ใชสารกําจัดศัตรูพืชกําจัดวัชพืชโดยการพนยาสารเคมี ใชจอบ เครื่องกลขนาดเล็ก 
เพ่ือกําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก ใชเวลาเฉล่ีย 440 นาที  
   6) กิจกรรม F2 คือ การเก็บเกี่ยว ในการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะใชมีดตัด
ตนออก แลวถอนโดยใชจอบขุด ใชเวลาเฉล่ีย 560 นาที  
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   7) กิจกรรม G2 คือ การสงขาย การขายมันสําปะหลังน้ันเกษตรกรจะสง
ขายทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรถอีแตน รถไถนาเดินตามพวงรถลาก รถกระบะ 
และจางรถบรรทุกชนิดตาง ๆ ใชเวลาเฉล่ีย 225 นาที  
   8) กิจกรรม H2 คือ การรับซ้ือ ลานมันจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดย
การช่ังนํ้าหนัก และสุมตัวอยางหาเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสด เม่ือรูวาเปอรเซ็นตแปงมี
เทาไรในกลุมตัวอยาง ก็จะประเมินราคาตอกิโลกรัมแลวคํานวณหาราคารับซ้ือท้ังหมด 
ใชเวลาเฉล่ีย 24.67 นาที  
   9) กิจกรรม I2 คือ การเทวัตถุดิบลงบนลาน ขั้นตอนน้ีเปนการถายเท
ผลผลิตลงจากรถท่ีเกษตรกรขนยายมาจากไร เปนการเทกองไวบนลาน โดยการใช
แรงงานคน ใชรถบรรทุกแบบเทได เทลงบนลาน ใชเวลาเฉล่ีย 19.17 นาที 
   10) กิจกรรม J2 คือ จัดเก็บรอขาย การจัดเก็บเปนกระบวนการท่ีทํา
หลังจากการบรรจุลงถุง เพ่ือรอขาย กระบวนการน้ีใชเวลาเฉล่ีย 493.33 นาที ดังแสดง
ในรูปท่ี 8 
 

 
 

รูปท่ี 8 แผนผังสายธารคุณคา สถานะปจจุบัน กรณีเกษตรกร-โรงงานแปงมัน 
 

 จากการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา ดวยหลักการกําจัดความสูญเปลา
เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหวงโซอุปทานมันสําปะหลัง ของเกษตรกร 
ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา กิจกรรมท่ีทําใหเกิดความสูญเปลาใน
สายการไหลของกิจกรรมในการสงขายผลผลิตของเกษตรกรจะไปอยูท่ีลานมัน และ
โรงงานแปงมัน ในขั้นตอนของการจัดเก็บเพ่ือสงขายและแปรรูปวัตถุดิบ ซ่ึงไมสงผล
โดยตรงตอเกษตรกร ดังน้ันคณะผูวิจัยจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการทําวิจัยในครั้ง
ตอไปในการขยายผลการวิเคราะหโซอุปทานท่ีรวมไปถึงลานมัน โรงงานแปงมัน ตอไป 
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 ผลการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของมันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบล
บานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 ผลการสํารวจขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก ตลอดจน
ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณจากกลุมตัวอยางเกษตรกร ตําบลบานคอ จํานวน 373 ราย ท่ีทํา
การเพาะปลูกมาอยางตอเน่ือง พบวา กลุมเกษตรกรตัวอยางมีเน้ือท่ีโดยรวมท้ังหมด 
5,042 ไร โดยแบงเปนเน้ือท่ีตนเอง 4,919 ไร และเชาอีก 123 ไร ซ่ึงเปนการผลิตเพ่ือ
จําหนายแบบมีพันธะเงื่อนไขกับพอคาหรือผูรับซ้ือในพ้ืนท่ี ในการเขามาบริหารจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และเปนผูกําหนดราคาใหกับเกษตรกร โดยสงผานราคารับซ้ือ
จากลานมัน โรงงานแปงมันท่ีรับซ้ือผลผลิต ท่ีกําหนดราคาใหพอคาคนกลาง หรือหัวหนา
กลุมสมาชิกภายในและภายนอกเปนคนรวบรวมผลผลิตเพ่ือสงไปยังโรงงาน ผลผลิตท่ี
เกษตรกรสามารถผลิตไดจากการเก็บขอมูลในปเพาะปลูก 2557/2558 โดยรวมอยูท่ี 
20,168,000 กิโลกรัม คิดเปนผลผลิตเฉล่ียตอไร 4,000 กิโลกรัมตอไร ราคาท่ีเกษตรกร
ขายไดโดยเฉล่ียอยู ท่ี 2.35 บาทตอกิโลกรัม รายรับจากการขายผลผลิตท้ังหมด 
47,394,800 บาท ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 สรุปขอมูลของจากการสัมภาษณขอมูลเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตําบล
บานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 

รายการ จํานวน 

1. เนือ้ทีเ่พาะปลูกรวมทั้งหมด (ไร) 5,042 

2. ปริมาณผลผลิตทั้งหมด (กิโลกรมั) 20,168,000 

3. ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร  (กิโลกรัม/ไร) 4,000 

4. ราคาขายผลผลิตเฉล่ีย (บาท/กิโลกรัม) 2.35 
5. มูลคายอดขายจากปริมาณผลผลิต (บาท) 47,394,800 

  

 จากการศึกษารายละเอียดของปจจัยดานตาง ของตนทุนโลจิสติกส 
ตนทุนฐานกิจกรรมของเกษตรกร ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพ่ือ
วิเคราะหหาแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกส โดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม และผัง
สายธารคุณคา คณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงของ
เกษตรกร จากการศึกษาการปลูกมันสําปะหลังในปผลิต 2557/2558 แลวทําการแบง
ตนทุนตาม 6 หมวด กิจกรรมท่ีเกี่ยวของดานโลจิสติกสของเกษตรกรท่ีสามารถ
คํานวณหาตนทุนไดมีเพียง 3 สวน คือตนทุนการจัดหาปจจัยการผลิต ตนทุนการ
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เคล่ือนยายผลผลิต และตนทุนการขนสง แลวทําตนทุนแตละดานมาคํานวณผล ดัง
ตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10  การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรในการปลูกมันสําปะหลัง 
    ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ป 2557/2558  

 
 

รายการ ตนทนุทั้งหมด 

(บาทตอป) 
ตนทนุ
เฉลี่ย 

(บาท/ตัน) 

รวม  
(บาท/ตัน) 

รอยละของ
ตนทนุ 

โลจิสติกส 
รวม 

รอยละของ
ตนทนุ 

โลจิสติกส
ตอรายได 

รวมคาใชจายที่เปน
ตัวเงินทีเ่กดิข้ึน 

(บาท) 

1. ตนทุนดานการจัดหา
ปจจัยการผลิต 

   
 
 

4,916.75  
 

 
 
 

62.47 

 
 
 

209.22 

 
 
 

99,161,014  
 

      1พันธุมันสําปะหลัง 90,756,000.00 4,500.00 

      2ปุยเคมี 6,554,600.00 325.00 

      3ปุยคอก 463,864.00 23.00 

      4ปุยชีวภาพ 1,386,550.00 68.75 

2. ตนทุนการ
เคลื่อนยายผลผลิต 

 
 

 
525.00 

 
6.67 

 
22.24 

 
10,588,200  

     5คาจางแรงงาน 10,588,200.00 525.00 

3. ตนทุนการขนสง
ผลผลิต 

   
 
 
 

2,428.41  
 

 
 
 

30.86 

 
 
 

103.33 

 
 
 

48,976,172.88  
 

    คาเสื่อมราคารถ 20,993,000.00 1,040.91 

    คาซอมบํารุงรถ 20,924,387.50 1,037.50 

     6คาขนสง 7,058,800.00 350.00 

รวม 158,725,401.50 7,870.16 7,870.16 100 334.79 158,725,386.88 
 

หมายเหตุ 
 1พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 5,042 ไร x 6,000 ลําตอไร x ราคาซื้อ 3 บาทตอลําตน  
 2อัตราการใช 100 กิโลกรัมตอไร x พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 5,042 ไร x ราคาซื้อ 650 บาทตอ
กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) 
 3อัตราการใช 50 กิโลกรัมตอไร x พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 5,042 ไร x ราคาซื้อ 23 บาทตอ
กระสอบ (กระสอบละ15 กิโลกรัม)  
 4อัตราการใช 50 กิโลกรัมตอไร x พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 5,042 ไร x ราคาซื้อ 275 บาทตอ
กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม)  
 5คาจางแรงงานตอไร 350 บาทตอวัน ใชแรงงาน 6 คนตอไร x พ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 5,042 ไร  
 6คาจางเหมาขนสง 350 บาทตอตันตอกิโลเมตร (ผลผลิต 20,168 ตัน) 
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จากตารางท่ี 10  พบวา เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีตนทุน             โล
จิสติกสรวม 7,870.16 บาทตอตัน คิดเปน 158,725,386.88 บาท โดยการคํานวณจาก
สัดสวนของตนทุนคาใชจายดานโลจิสติกสรวมตอปริมาณผลผลิตรวมท้ังหมดในปผลิต 
2557/2558 จาการแบงตนทุนตาม 6 หมวด กิจกรรมท่ีเกี่ยวของดานโลจิสติกสของ
เกษตรกรท่ีสามารถคํานวณหาตนทุนไดมีเพียง 3 สวน โดยตนทุนการจัดหาปจจัยท่ี
เกี่ยวของดานการผลิตถือไดวามี สัดสวนของตนทุนโลจิสติกสมากท่ีสุด เทากับ 
99,161,014 บาทตอปการเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 62.47 ของตนทุนรวมโลจิสติกส 
ลําดับท่ีสองคือ ตนทุนคาขนสง เทากับ 48,976,172.88 บาทตอป คิดเปนรอยละ 30.86 
ของตนทุนรวมโลจิสติกสและตนทุนการเคล่ือนยายผลผลิต เทากับ 10,588,200 บาทตอ
ป คิดเปนรอยละ 6.67 ของตนทุนรวมโลจิสติกสตามลําดับ เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกส
รอยละ 334.79 ของมูลคาขายผลผลิตโดยรวม แบงออกเปนตนทุนเฉล่ีย 3 สวนคือ ดาน
การจัดหาปจจัยการผลิตรอยละ 209.22 ตนทุนการขนสงผลผลิตรอยละ103.33และ
ตนทุนการเคล่ือนยายผลผลิตรอยละ 22.24 ตามลําดับ และจะไมมีคาใชจายของตนทุน
การดูแลคลังสินคาและสินคาคงคลัง ตนทุนกิจกรรมการบริการ และตนทุนกิจกรรมการ
จัดการคําส่ังซ้ือหรือตนทุนขนาด เน่ืองจากในสวนของตนทุนการบริการ เกษตรกรจะไม
มีคาใชจายท่ีเกิดขึ้น เพราะจะไดรับการสนับสนุนจากผูรับซ้ือผลผลิตหรือตัวแทนในพ้ืนท่ี 
และตนทุนขนาดหรือปริมาณในการส่ังซ้ือ ไมมีคาใชจายเชนกัน เพราะเกษตรกรมีเน้ือท่ี
และปจจัยการผลิตอยางจํากัด ไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตท่ีทําการผลิตได 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
                   ผลการวิจัย พบวา ผังการไหลในโซอุปทานมีจํานวน 2 สายการไหล การ
ไหลสายท่ี 1 เริ่มท่ี เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปยังลานมัน การไหลสายท่ี 2 เริ่มท่ี 
เกษตรกรสงมันสําปะหลังไปขายท่ีโรงแปงมัน และจากการนําแผนผังสายธารคุณคา 
(Value Stream Mapping : VSM) มาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหความสูญเปลาในการ
ไหลแตละสาย พบวากิจกรรมการไหลสายท่ี 1 ท่ีไมกอใหเกิดมูลคา หรือเปนกิจกรรม 
สูญเปลามี 1 กิจกรรม เม่ือกําจัดความสูญเปลาออกทําใหเวลาจากเดิม 5,818.84 นาที 
ลดลงเหลือ 5,328.84 นาที หรือลดลงรอยละ 8.42  กิจกรรมการไหลสายท่ี 2 ท่ีไม
กอใหเกิดมูลคาหรือเปนกิจกรรมสูญเปลามี 1 กิจกรรม เม่ือกําจัดความสูญเปลาออก  
ทําใหเวลาจากเดิม 5,822.17 นาที ลดลงเหลือ 5,328.84 นาที หรือลดลงรอยละ 8.47 
เวลาท่ีลดลงดังกลาวจะสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของหวงโซอุปทานมัน
สําปะหลังได ซ่ึงกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความสูญเปลาในสายการไหลของกิจกรรมในการสง
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ขายผลผลิตของเกษตรกรจะไปอยูท่ีลานมัน และโรงงานแปงมัน ในขั้นตอนของการ
จัดเก็บเพ่ือสงขายและแปรรูปวัตถุดิบ ซ่ึงไมสงผลโดยตรงตอเกษตรกร  

  จากการประยุกตระบบตนทุนฐานกิจกรรม(Activity Based Costing : 
ABC) ในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้น พบวา เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสรวม 
7,870.16 บาทตอตัน คิดเปน 158,725,386.88 บาท โดยการคํานวณจากสัดสวนของ
ตนทุนคาใชจายดานโลจิสติกสรวมตอปริมาณผลผลิตรวมท้ังหมดในปผลิต 2557/2558 
จาการแบงตนทุนตาม 6 หมวด กิจกรรมท่ีเกี่ยวของดาน โลจิสติกสของเกษตรกรท่ี
สามารถคํานวณหาตนทุนไดมีเพียง 3 สวน โดยตนทุนการจัดหาปจจัยท่ีเกี่ยวของดาน
การผลิตถือไดวามีสัดสวนของตนทุนโลจิสติกสมากท่ีสุด เทากับ 99,161,014 บาทตอป
การเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 62.47 ของตนทุนรวมโลจิสติกส ลําดับท่ีสองคือ ตนทุนคา
ขนสง เทากับ 48,976,172.88 บาทตอป  คิดเปนรอยละ 30.86 ของตนทุนรวม           
โลจิสติกสและตนทุนการเคล่ือนยายผลผลิต เทากับ 10,588,200 บาทตอป คิดเปน  
รอยละ 6.67 ของตนทุนรวมโลจิสติกส ตามลําดับ เกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสรอยละ 
334.79 ของมูลคาขายผลผลิตโดยรวมแบงออกเปนตนทุนเฉล่ีย 3 สวนคือ ดานการ
จัดหาปจจัยการผลิตรอยละ 209.22 ตนทุนการขนสงผลผลิตรอยละ 103.33 และตนทุน
การเคล่ือนยายผลผลิตรอยละ 22.24 ตามลําดับ และจะไมมีคาใชจายของตนทุนการ
ดูแลคลังสินคาและสินคาคงคลัง ตนทุนกิจกรรมการบริการ และตนทุนกิจกรรมการ
จัดการคําส่ังซ้ือหรือตนทุนขนาด เน่ืองจากในสวนของตนทุนการบริการ เกษตรกรจะไม
มีคาใชจายท่ีเกิดขึ้น เพราะจะไดรับการสนับสนุนจากผูรับซ้ือผลผลิตหรือตัวแทนในพ้ืนท่ี 
และตนทุนขนาดหรือปริมาณในการส่ังซ้ือไมมีคาใชจายเชนกัน เพราะเกษตรกรมีพ้ืนท่ี
และปจจัยการผลิตอยางจํากัด ไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตท่ีทําการผลิตได 

  จากผลการศึกษาการใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรมในการหาตนทุน           
โลจิสติกสของเกษตรกรท้ังในการสังเกตการณการลงมือเพาะปลูก และการสัมภาษณเชิง
ลึกเกษตรกรทําใหทราบวา ตนทุนโลจิสติกสในการหาปจจัยการผลิตของเกษตรกรมี
คาใชจายท่ีสูงสุด เม่ือเทียบกับตนทุนของกิจกรรมดานอื่น ๆ คณะผูวิจัยจึงไดเสนอ
แนวทางในการลดตนทุนโลจิสติกสในการจัดการโซอุปทานของเกษตรกร ตามกิจกรรม
ตาง ๆ ดังน้ี 

     1. กิจกรรมการจัดหาปจจัยการผลิต วิธีการลดคาใชจายคือ การรวมตัว
กันภายในกลุม ผูปลูกมันสําปะหลังเพ่ือรวมกันวางแผนจัดหาปจจัยการผลิต การเลือก
ยานพาหนะท่ีเหมาะสมกับการขนสง การวางแผนดานการเลือกเสนทางการขนสง การ
ลดใชทรัพยากรตาง ๆ ในกระบวนการท่ีไมจําเปน  
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     2. กิจกรรมการเคล่ือนยายผลผลิตในแปลง วิธีการลดคาใชจายคือ การ
วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวรวมกันเปนกลุมท้ังสมาชิกภายในท่ีจะอาศัยพ่ึงพาแรงงาน
ภายในสมาชิกได เพ่ือชวยลดคาใชจายในการพ่ึงพาแรงงานจากภายนอกได  

      3. กิจกรรมการขนสงผลผลิต วิธีการลดคาใชจายคือ การรวมกลุม
ระหวางสมาชิกสรางภาคีเครือขายผูผลิตในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกันวางแผนประสานงานในการ
จัดเสนทางการขนสงและการจัดหายานพาหนะ ในการขนยายระหวางเกษตรกรไปยัง
ผูรับซ้ือ การวางแผนเสนทางการขนสงผลผลิตจากผูผลิตถึงผูบริโภค การวางแผนการ
จัดสงแบบรวมศูนยในการขนสงรวมกันใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  4. กิจกรรมการดูแลคลังสินคาและสินคาคงคลัง วิธีการลดคาใชจายคือ 
การลดคาจางแรงงานในการขนผลผลิตเพ่ือเก็บไวรอสงไปยังโรงงานรับซ้ือ เกษตรกรตอง
รวมกลุมในการจัดเก็บผลผลิตเปนลักษณะการรวมศูนยสงผลผลิตเพ่ือท่ีจะสามารถลด
คาใชจายใหลดลง และเปนการลดตนทุนในการขนสงไดอีกทาง 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการหวงโซอุปทานผลิตภัณฑอื่น ๆ ได ดังน้ี 
 1. การทําวิจัยในการครั้งตอไป ควรมีกระบวนการศึกษาโซอุปทานของ
กระบวนการต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าของกระบวนการ เพ่ือใหทราบตนทุนโลจิสติกส         
ในสวนของผูประกอบการ โรงงาน 
 2. การทําวิจัยในครั้งตอไปควรนําตัวแบบทางคณิตศาสตรเขามาชวย
จําลองเงื่อนไข เพ่ือชวยลดระยะเวลาในการประมวลผล เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลดตนทุน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งน้ีไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณรายได พ.ศ. 2559 และขอขอบพระคุณ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน สํานักงานเกษตรอําเภอจังหวัดขอนแกน เกษตรกรผู
ปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของใน
การใหขอมูลอันมีประโยชน ในทําการวิจัยในครั้งน้ี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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